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+  reducerer 
 overskydende talg

+ fugter og køler huden

+ beroliger og lindrer

NYHED



Selv fedtet hud har brug for fugt!  

Dermalogica Clear Start lancerer en let gelé fugtcreme til fedtet hud, som giver en dugfrisk glød til 
huden uden at den skinner. Det er en almindelig misforståelse, at fedtet hud ikke har brug for fugt, da 
udbrud og bumser så forværres. De unge tror ofte på denne myte, da fede, traditionelle fugtcremer kan 
få huden til at se skinnende ud. Men i virkeligheden har fedtet hud brug for fugt for ikke at blive udtørret 
og dermed producere endnu flere udbrud.

Her kommer Cooling Aqua Jelly på banen - en forfriskende, let gelé fugtcreme til fedtet hud. 

 ⏫ Reducerer overskydende talg og forfiner hudens struktur.

 ⏫ Fugter og køler huden så du får en frisk fornemmelse i huden.

 ⏫ Beroliger og lindrer og giver en klar hud.

Indeholder følgende cocktail af vigtige ingredienser: Et Bioflavonoid kompleks, som er et retinol lignende 
ingrediens, der hjælper med at reducere overskydende talg og forfiner hud med udbrud. Hyaluronsyre 
binder fugten i huden. Honningurt og blåbær ekstrakt beroliger og lindrer huden og har samtidig antioxi-
dant fordele. Blå alge ekstrakt fugter og plejer huden.

Anvendelse

Påfør en ærtestørrelse på ansigt og hals som sidste trin  
i dine hudplejerutiner. Anvend morgen og aften.

Cooling Aqua Jelly
Lanceres i april 2021. 59 ml til vejl. pris kr. 180,- oily skin’s new bff
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CLEAR START COOLING AQUA JELLY 59 ml kan købes hos autoriserede Dermalogica®  
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra april 2021.

Clear Start fra Dermalogica sælges kun med vejledning og anbefalinger  
fra professionelle kosmetologer. På dermalogica.dk findes flere  
informationer om produkterne og landets aut. Dermalogica klinikker.

Tilmeld dig Dermalogicas nyhedsbrev på dermalogica.dk,  
hvis du ønsker at vide mere om det nyeste indenfor hudpleje.
Billeder og pressemateriale kan downloades på 
kosmetolognet.dk under media.

Del gerne på de sociale medier med @dermalogicadanmark + #clearstart 

Yderligere information kontakt 
Marketingchef Mai Herold på
info@dermalogica.dk eller på tlf. 86 72 58 00.

Hudplejeserien Clear Start er udviklet specifikt til at behandle ung hud, der har tendens til urenheder og bumser. De hudproblemer, der kan 
opstå, når du har en ung hud er ofte forårsaget af andre faktorer, end når vi er voksne. Det kan for eksempel være særlige hormoner, der driller 
huden. Derfor bør en hudpleje af ung hud tilpasses dens specifikke behov for at opnå de bedste resultater. 

I 1986 revolutionerede Dermalogica hudplejeindustrien med innovative produkter uden almindeligt kendte irritationsfremkaldende ingredienser 
som S.D. alkohol, lanolin, mineralske olier og kunstige farve- og duftstoffer. Med lanceringen af et renseprodukt, en spraytoner, en fugtcreme 
og en eksfoliering, som stadig er blandt hudplejeseriens bedst sælgende produkter, bragte den visionære Jane Wurwand sit brand fra 
en ide til verdens mest efterspurgte professionelle hudplejemærke. 




